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 الممخص

 إله دددد     إل ظددددو  ذدددد  للدددد  ي  إلب وئيدددد  إلم ددددة لي  بيددددوا ب إ دددد هددددهذه هددددسة إله إ دددد   لدددد  

  إأل ه ددددد    بعددددده إلبو اددددد  إلمددددد ذل إل صدددددل  إل  ليلددددد   سلددددد  ب صددددد     ليددددد  ب إ ددددد  إلع إقددددد 

 إأل ه ددددددد  عمدددددددو إ بعددددددده إلبو اددددددد   إلع إقددددددد  إله ددددددد     إل ظدددددددو  ذددددددد  للددددددد  ي  إلب وئيددددددد  إلم دددددددة لي 

 إأل ه ددددد    إلع إقددددد  إله ددددد     إل ظدددددو  ذددددد  للددددد  ي  إلب وئيددددد  إلمددددد ذل إلمبدددددو ا بمبو  ددددد  إلم دددددة لي 

 عددددا  و بدددد  بدددد إئ  مددددا  لدددديذ  ي  دددد  مددددو علدددد  ي ددددوعم ا إلدددد   إ   لدددد   ا و ادددد  قدددده   صددددله إلب

إلعددددددددد إ   ذددددددددد  إإل  وهيددددددددد  إلم عمددددددددد     إأل ها ذددددددددد  إل ظوميددددددددد  إلم دددددددددوع   مدددددددددو   ظدددددددددوئلذ   أهيددددددددد 

 لددددديعا     إال ذدددددو  للددددد  ي    بيددددد  ذددددد  إله ددددد   ي  إل صددددد   م إبعددددد     صددددده إلبو اددددد  ب ددددد    

 إلددددد  ي  ب بددددد ي   ب ددددد   عدددددوه إل ددددد  إلب دددددويو ذددددد  ال ددددديمو سلددددد  ذددددد  مبوشددددد    دددددل   إلعدددددو  لإلهعدددددو 

 .إلب وئي  إلم ة لي   وئل    ه   ق ع 
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Abstract 

This study aimed to clarify the aspects of the criminal responsibility of the 

minister in the Iraqi and Jordanian constitutional system. Ministers are tried 

for crimes attributed to them as a result of performing their duties or 

otherwise before the regular courts in Jordan or the Federal Court in Iraq 

The researcher recommended the need to review the constitutional texts in 

indicting the minister and not be limited to parliaments, but rather let the 

public prosecutor have direct authority in that, especially in cases that are 

almost cut off by incriminating the minister and his being subject to 

criminal liability. 
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